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 چکیده 
. انجام شتتد (یتئور )گ انددبنیادداده هیبوده که با استتافاده از ن   یفیک یهاپژوهش از نوع پژوهش نیا

 ،یایعلوم ت ب یهادانشتتهاه در رشتتاه دیستتاب ه آموزو و پ ورو، استتاتبا  انیمد ،پژوهش نیا یجامعه آمار

 ی یگهبودند که با اسافاده از نمون یمجاز یو ماخصصان مج ب در حوزه سواد رسانه و فضاارتباطات و رسانه 

پژوهشه  با  .دیگ د آوریجمع هاننده، دادهکتنف  به عنوان مشارک 33 تعداد از ین   اشباع اریمع هدفمند و

 ،ینشتتیگز یو کدگرار یمحور یکدگرار باز، یستته م حله کدگرار ی، طآمدهدستتتبه یهااستتافاده از م و ه

 هادامی  و پگهو مداخلای نهیزم ،یعل طیداد و ش ا مورد مطا عه ق ار یمحور دهیبه عنوان پد راای رسانه تیت ب

 از یبا بعض هاپژوهش، مصتاحبه ییایو پا ییاز روا نانینمود. جهت اطم بندیدستاهو راهب دها را استاخ ا  و 

مج ب و  دیچند تن از استتتات تیم حله به رؤ نیدر چند یگرارحاصتتتز از کد جیبار تک ار و ناا نیاف اد چند

کنندگان در ی کانونی که ماشتکز از ش کتهاو در این بین از گ وه دیرست هاشتوندهمصتاحبهخود  نیهمچن

از پژوهش، با توجه به رشد روزافزون  آمدهدستبه جیاساس ناا ب . گ دید پژوهش بود نیز چندین بار استافاده

در سبک، نوع و آموزان و اث ات شته   رسانه دانشی هروزم  یدر زندگ کیتکنو وژ یابزارها قدرت رستانه و

ر گ دد که د جادیمدارس ا یو آموزشتتت یایت ب مدلدر نحوه و  ی اتییآنان، الزم بود که تغ ی یادگی یچهونه

 .دی دگ هیمهم ارا نیتح ق ا یب ا یکارب د ییوهش راهب دهاپژ نیا
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 مقدمه

ی اصلی در هاه همیشه جزو م و هک تپ چا ش و ف اگی  در زندگی بش  اسمی ت بیت مفهو   

 انسان ت بیت، ؛ موضوعشودمیآن نام ب ده  ف دی و اجاماعی اززندگی یک انسان سا م از  حاظ 

 به این هد  به رسیدن و است تعا ی و کمال به وی رسیدن نهایی او هد  و آرمان که است

 عوامز ب ای و هازمینه ک دنف اهم از است عبارت ت بیت. دارد نیازای پیچیده و ویژه هایکاروساز

ت بیت اساعدادهای  وسیلهبهمطلوب  جهت در اساعدادهای انسانی نمودنشکوفا ورساندن فعلیتبه

 & Farmahini, Rahnema).شودمیو ن ام ارزشی و اهدا  انسان هدایت  انسان شکوفا

Rezvankhah, 2010) یهاگ ایش با ت بیای علوم عا مان و شناسانجامعه و فیلسوفان روازاین 

 دست واحدی تع یف به توانمی ندرتبه کهای ونهگهب اندک ده تت بی تع یف اقدام به مخالف،

 ؛داندمی جمال و کمال پایه باالت ین به روح و جسم رساندن از عبارت را ت بیت فالطون؛ ایافت

: گویدمی کمینوس آموس ژان؛ کامز زندگی ب ای است انسان ک دنمهیا ت بیت اسپنس  ن   به

 ف د کهاست  این هد  و کندمی آماده زندگانی ب ای را اف اد کهاست  هن ی پ ورو و آموزو

 یهانسز هک تاس عملی ت بیت :گویدمی خصوص این در کیمردوود؛ ش دین و اخالق دانش، دارای

 هد  و دهندمی انجام نیساند پخاه اجاماعی زندگانی ب ای هنوز که ییهانسز ب روی گسالبزر

و ف د را  داننب انهیزرا  اخالقی و ع النی و جسمانی حاالت از شماری ،کودک در کهاست  این آن

محمد ت ی جعف ی به  .(Gharaee, 2016) آماده کنند کندمیب ای محیط سیاسی که اقاضاء 

های جنبه ۀت بیت یعنی پ ورو هم؛ کندمیعنوان یک فیلسو  ش قی ت بیت را اینهونه تع یف 

اساس مبانی و دساورهای  و ساماندهی رفاارهای او ب  ف دو اجاماعی  میفک ی و عاطفی و جس

 .Jafari, 2018)) های گوناگون زندگیاسالم در زمینه یهاهد ب ای تح ق  میاسال
ت ت بی که داردمیاین حوزه نیز بیان  در معاص  ن  انصاحبخست و باق ی به عنوان یکی از 

 و چشتم بسان از به ربوبیت او دادنتنو یعنی شتناخت خدا به عنوان رب یهانه انستان  میاستال

نهایت نیز کستتتانی ب  این باورند که م اد از ت بیت همان مفهوم اما در .(Bagheri, 2016) غی  او

 از شدهشتتناخاهبزرگ همیشته تحت تثثی  عواملی  نهایتبیاستت اما این مفهوم شتدن اجاماعی

در م حله  یف د تیمعا د استتت ت ب 1زمنیرا گی د.میهمستتاالن، خانواده و ... ق ار جمله محیط، 

به اف اد  یشفاه صورتبهکه   دیگمیشکز  هاو استطوره هاو افستانه هاحماسته قیاز ط  نخستت

 شتتتود یق کاتاب و آموزو مکاوب منا تز میدر م حلته دوم ت بیتت از ط، شتتتودمی منا تز

(Mahdizadeh, 2017)  ستتازند  میکه اف اد را  هستتاند یارتباط جمع زیم حله ستتوم وستتا درو

                                                           
1.  D. Riesman 
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 نیا؛ گ وه دوستتتاان و همستتتاالن انیدرگوشتتته عز ت بلکه در م ایخانواده و  انینه در م همآن

 هاگوید رسانهمیرایزمن  .(Sarokhani, 2016) ابدیمیانسان تداوم  یآموزو در تمام طول زندگ

ب  ای هن ش ستتازند هاکنند. ب این استتاس رستتانهمین ش معلمان خصتتوصتتی ف زندان ما را بازی 

 دووشتتدن را به اجاماعیو  پری یجامعهشتتخصتتیت و ت بیت اف اد دارند و بخشتتی از م حله 

 اناشتتار از ب وز رستتانه باای به عنوان جلوه وستتایز ارتباط جمعی (.Dadgaran, 2017) گی ندمی

 و هامدارس، آموزشتتهاه انحصتتار از را میرستت نوین، آموزو یهادانستتانی و هااطالعات، آگاهی

معلمان و استتاادان ، انآموزدانشی هار کنار تالود مواردای پاره در و اندک ده خار  هادانشتتهاه

را در جامعه ب  عهده  هاآموزو انستتتانبدون هیچ محدودیت زمانی، مکانی، ستتتنی و جنستتتی 

 ,Mo’tamednejad) دنثی  عمی ی در تعلیم و ت بیت دارثت هارستتتانهه کت گی ند و باید گفمی

ی جدید و نفوذ در ستتبک زندگی ف دی و اجاماعی اف اد، به تدریج این هابا ظهور رستتانه. (2012

د توانیم ت عمیقت بیت اث  بهرارد و حای با نهاهی  ب د توانمیرستتتانه "بحث قوت پیدا ک د که 

 ایفای ن ش کند و به تعبی ی دیه  بحث ی قویهنندکتیک ت بی صتتورتبهد توانمیگفت رستتانه 

ی هاو اجاماعی تبدیز شتتد و جزو دغدغهمی عمو میاز حا ت فانازی به مفهوای ت بیت رستتانه

ا گ فت. بق ار ت بیت، م بیان ت بیای، مدی ان مدارس، معلمان و وا دین یهاصتتتلی فعاالن ع صتتت

که جزو پ ورو نیز  و آموزو نهاد ام وز، دنیای مخالف یهاع صه در پ شتااب تغیی ات به توجه

 دوصد توجهی و باشتد نیازمند تحولمیودکان و نوجوانان ک تیند ت بیآگرار در ف نهادهای تثثی 

ای هونگهب کشور نستز ف دای پ وروِ و آموزو در را خود استاستی وظایف باواند تا استت چندان

 و بنیادین آموزو تحول ستتند” در مهم این دهد به طوری که حای انجام شتتایستتاه و بایستتاه

 یهاو زی ستتاخت درستتی و آموزشتتی ریزیب نامه ن ام در تحول و بهستتازی” عنوان با “پ ورو

  .(Hashemi, 2014) است شده مط ح “کا بدی

 ت مهمب  مدارس، در ق ن بیست و یکم ویژهبهی آموزشتی هااین مهم در مدی یت ب ستازمان

مدارس و سبک مدی یای حاکم ب  آنها . (Simpkins, Kean & Eccles, 2006) استتشتده نیز 

یای ن ش ت ب، همواره در تالشتتند که آموزدانشت بیت قشتت   ثی گرار ب ثبه عنوان یکی از عوامز ت

رستانه، این مهمان ناخوانده در حوزه ت بیت را در پازل عملیاتی خود مشخ  ک ده و ماناسب با 

ی را از آنها در ت بیت نستتز آینده کشتتبه هی رستتانه و ابزارهای دیجیاال بها ین هانوع و کارک د

ی ارتباطی و استتافاده اه؛ اما با ح کت شتتاابان علم و پیشتت فت جنون آمیز فناوریآورندعمزبه

 میگرسد مدارس دچار یک س دره ن   میان، بآموزدانشی دیجیاال در بین هاوستیع از رستانه

 ظهور داشتتاه باشتتد؛ با هم اهبهد ناایج نامطلوبی توانمیو این  اندشتتدهدر ع صتته تعلیم و ت بیت 

 ن ش رایانه شخصی، موبایز و... که همهی ماهواره، همچون مدرن فناوری و پیش فاه یهارستانه
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 و کیفیت کما  شتتده و هاب  آموخاه مدارس کنا ل میزان هستتاند، دارا را ت بیای و آموزشتتی

 شتتاهد را جدیدی رقبای و مدارس استتت یافاه کاهش ت بیای نیز و آموزشتتی هایگی یجهت

 نیستتتت مدرستتته نام به مکانیبه  محدود ت بیت و تعلیم دیه  و باید اذعان ک د که هستتتاند

(Sarmadi, 2015). کشور و سند تحول بنیادین آموزو میاز سویی دیه  در سند ن شه جامع عل

 توانمیدر جامعه فعلی، با مدارس ستتتنای ن کهاستتتت شتتتده  مفهوم تثکیدو پ ورو نیز ب  این 

نا، توانا و ماعهد در خاهتانی داآمودانشخاهتان را ب ای آینتده آمتاده ک د و ب ای اینکته آمودانش

م و ی تعلیهاع صهمی داشتاه باشیم نه تنها نیازمند تحول در تما ا مللیبینی داخلی و هاع صته

ت بیت هستتایم بلکه مفهوم مدرستته نیز نیازمند بازتع یف و تحول استتاستتی استتت و مطابق با 

 ی هزاره کنونی باید با ایجاد ، مدارس ماعاده در ب نامه تعا ی مدی یت مدرستتهمحورهای ارایه شتت

آموزان مورد توجه دانشفضتایی شتاداب، شت ایط ایمن را ب ای پ ورو و شتکوفایی اساعدادهای 

و مشتتتارکت فعاالنه در جامعه را در  پری یمستتتؤو یتعملی خود حس  هایآموزوداده و با ق ار

  .(Mohebi, 2015) آنها ایجاد و نهادینه کنند

 وزةتتح در که تتتاس ییهانیدگ گو و  اتتتتغیی معاص  دوران در متتمه اتتتتموضوع جملهاز   

 جمعی یهاهانتتتتتترس ن ش د یز همین به؛ تتتتتتتاس دهتتتتتتش ایجاد ت بیت و تعلیم و یادگی ی

 مبحثی اقاصادیو اجاماعی  ،ف هنهی هاهتتجای من   از ،نتتنوی  وروتتپ و وزوتتآم ونتتپی ام

 م دم عامهکه  ودتتمیش دوچندانوقای  موضوع این اهمیت و تتتاس یادگی ی در ب انهیز چا ش

 علمی و اطالعاتی رقیب سو یک از هاهرسان زی ا ،دارند ق ار هاهانتترس این با ا یمتتتمس تماس در

 و فک ی چا شهای ستتاززمینه دیه  ستتویی از و پ ورو و آموزو حوزة در آموزشی یهاتفعا ی

رسانه و . (Hoseinzade & Mouhammadi, 2010) هساندجامعه  اجاماعی آحاد بین در عملی

آموزان تثثی گرار دانشفضتتتای مجتازی نه تنها توانستتتاه در حوزه ت بیت خانوادگی و اجاماعی 

آن ا نیز به مدارس منا ز کند( بلکه توانساه است در حوزه آموزشی نیز تغیی ات شه فی  وباشتد)

ایجتاد کنتد. این تغیی  به تدریج در حوزه  در ستتتبتک، نوع و چهونهی ارایته آموزو در متدارس

ان را به آموزدانشان نیز رستتتوی پیدا ک ده استتتت؛ بدین معنا که آموزدانششتتتناخای و معنایی 

ن با شتتدآموزانی که با توجه به درگی دانشوستتیع با عم ی کم تبدیز ک ده استتت.  هاییاقیانوس

 ی شدید روحی و روانی پیداهاتنشرستانه و فضتای مجازی افاهای شتدید تحصیلی و با ابع آن 

دن و به ک تام وزه همه ب این باورند که ت بی اند؛شدهیی درونه ا تبدیز هاو به شتخصیت اندک ده

او بیاموزند بدون آنکه قدرت معلوماتی را به  کهاست از آن  ت مهم، بسیار ثم  رستاندن یک انسان

در گ وی ای اه باشتتد. از ط فی آینده ه  جامعهداشتتصتتحیحی از کارب د آن در زندگی  و درک
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ه ی کافزونگسیخاه و قدرت روز جامبا رشد  کهاست ی تشکیز دهنده آن هاانسانت بیت صتحی  

 د ت بیای گرشاه کارکهای رووه دیه  ک تک ده باید پری فرستانه در ستبک زندگی جامعه پیدا

 صتتورت پری د میو باید در این زمینه اقدامناستتب را جهت ت بیت نستتز جدید از دستتت داده 

(Mehrani, 2017). رستتتانه در  یهبتا توجته بته این هجم از تتثثی  و قتدرت فوق ا عادرو ازاین

 دید( و نبود مد ی ب ای مواجهه فعال در این ع صتتته و ایجاد تغیی  در گه )که به آن اشتتارت بیت

به ضتت ورت انجام  توانمیستتبک مدی یای مدارس به عنوان پیشتتهامان م اکز ت بیای در جامعه، 

 ب دپیای ی مؤث  ب  م و ه محوری ت بیت رسانههاو زمینه هااین پژوهش در رستیدن به اسا اتژی

با ارایه این ا هو شتت وعی داشتتاه باشتتیم ب  تغیی  در ستتبک و ا هوی مدی یای مدارس در و باوان 

 گررانند.میآیند و با رسانه روزگار میکه با رسانه به دنیا  انآموزدانشت بیت نسز جدید 

 

   پژوهش چهارچوب مفهومي

ی آ ب ت باندورا و دیوید رایزمن و چار زکو ی هااین پژوهش ب  ن  یتهمی چهتارچوب مفهو

نی ی گوناگوهان  یهو ت بیت آنها ب  رفاار اف اد  هادر مورد چهونهی تثثی  رستتانهاستتاوار استتت. 

اند، از ب  رفاار هس هایی که در جست وجوی تش ی  تثثی  رسانههاگسا و یافاند. در بین ن  یه

ب   ایهی رسانهاعنوان یک عامز غی مسا یم در مورد اث گراری پیام به ماعین  یه یادگی ی اجا

 ایهن  ی شتتناس اجاماعی، آ ب ت بندورا، روان1691در اوایز دهه .توان نام ب دمیرفاار مخاطبان 

ارائه داد که  ایهبازنه ی شتتده در مورد ن  یه یادگی ی اجاماعی و یا ن  یه ا هوستتازی مشتتاهد

 ین بندورا معا د بود بها ؛است ایهدرتمندت ی ب ای توضتی  یادگی ی ت لیدی یا مشاهدن  یه ق

خواهید میروو ب ای آموزو رفاارهای جدید به ویژه ب ای کودکان این استتتت که رفااری را که 

که  کندمیاشتتتاره گونه آ ب ت باندورا در ن  یه خود این؛ کودک بیتاموزد، بته وی نشتتتان دهید

 ،ستاگی ى س مشقیا  همان ت لید کهاست  اىمشاهدهین نوع یادگی ى انستان، یادگی ى ت مهم

 بندورا، این نوع یادگی ى را در ؛پ دازدمىف د با اناخاب یک ا هو یا ستت مشتتق، به ت لید رفاار آن 

و ا ب استتاس ن   ؛ستتپارى، بازآف ینى و انهیزشتتىیاد: م حله توجه، بهدهدمىچهار م حله توضتتی  

ضتتمن مطا عات خود مد ی را ب ای یادگی ی  او ،گی دمیدگی ی ف د از ط یق مشتتاهده صتتورت یا

چهار  ب طبق این ا هو ،ای مع فی ک ده استنام یادگی ی مشتاهده این مدل را به او ،دهدارائه می

( م حله ۴م حله بازآف ینی(3ادستتتپارییهم حله ب(2 (م حله توجهی1ف ایند ب  یادگی ی مؤث ند:

ی رسانه مع فی ا هوها به مخاطبان خود و آموزو هاکی از کارک دیه که با توجه به اینک انهیزشی

 . (McQuail, 2006) کی از مبانی ن  ی پژوهش ق ار گ فتی هباشد این ن  یمیبه آنان 
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 که در سه م حله از زندگی اجاماعی یعنی کندمیخود عنوان  یهاز ط فی رایزمن در ن  ی 

)جامعه از درون جامعه ف دگ ایی-2جامعه باستتاانی یا ستتنای)انستتان از ستتنت هدایت شتتده( -1

جامعه مصت   و ف اوانی)از ب ون هدایت شونده(، سه نوع انسان و ماناسب با آن -3شتده( هدایت

اند، از دیدگاه او ت بیت ف دی در ایفا ک دهمی وستتتایتز ارتباطی و بیان جمعی ن ش بستتتیار مه

شفاهی به  صورتبهگی د که شکز می هاها و اسطورهها و افسانهستت، از ط یق حماسهم حله نخ

شوند و هم نشان ها را مارک  میشتود و ن ش این نوع ت بیت همزمان، هم ستنتاف اد منا ز می

توانند جاودانه شوند. در م حله دوم یعنی م احز دهند چطور قه مانان بزرگ و استاثنایی میمی

های ف دی را روا  چاپ که انهارهویژه بهت از درون، انا ال می اث ف هنهی از ط یق نوشتتاار هدای

ای که اکنون در ب اب  چشمان ما آغاز شده . در م حله سوم، یعنی م حلهگی ددهند، انجام میمی

یا در نه در میان خانواده و  همآنسازند، استت، این وستایز ارتباط جمعی هساند که اف اد را می

ن ش معلمان  هاگوید: رسانهمیعز ت، بلکه در میان گ وه دوستاان و همساالن، رایزمن  یهگوشت

ت ب  شخصیت و ت بیای هن ش سازند هاکنند؛ ب این اساس رسانهمیخصوصی ف زندان ما را بازی 

 ,Dadgaran) گی ندمی دووبه را  شدناجاماعیو   پری یجامعهاف اد دارند و بخشی از م حله 

روزنامه، رادیو و تلویزیون دائماً این  یابداین آموزو در تمام طول زندگی انسان تداوم می (.2017

این  بخشند وکنند و رفاار آنها را ن م میتنها را هدایت می یهای و ماحدا شکزِ توداف اد کلیشه

کی یه این ن  ی کهاست افاد و به همین د یز میاتفاق ای در ت بیت رسانه کهاست دقی اً همانی 

یکی دیه  از مبتانی ن  ی این پژوهش ن  یتات چار ز  از مبتانی ن  ی این پژوهش ق ار گ فتت.

و جامعه پری شدن اف اد است چ ا که در جهان غ ب ت بیت را شتدن اجاماعیکو ی در خصتوص 

 در   از مبانی ن  ی این ن  یه پ دازدانند و به همین خاطشتتتدن میاجاماعیاز من  ی ب اب  با 

ن ش  هامجدد، رستتتانه پری یجامعهکو ی در م حله از ن   چار ز دید. گ هاین پژوهش استتتافاد

 گ وه همساالن، مدرسه، خانوادهرا  پری یجامعهگی ند. وی مهما ین عوامز میاصلی را به عهده 

رادیو، تلویزیون، ماهواره،  ز روزنامه، کااب،شتتام ؛ این وستتایزداندمی یارتباط جمع یهارستتانهو 

دارای ارتباط جمعی هتای نوین ارتبتاطتات و اطالعات و اینا نت و... استتتت. وستتتایز تکنو وژی

 .(Dadgaran, 2017) پیام هساند کثی گی ان ناآشنا، س عت عمز زیاد و تهایی مانند پیامویژگی

 

 پیشینه پژوهشي

 هاب رستتی تاثی  رستتانه"که  با عنوان  Saeidi & Mouhamadpour (2012)در پژوهشتتی 

انجتام دادنتد در جامعه آماری کودکان و نوجوانان ک مانی به این نایجه  "ب کودکتان و نوجوانتان
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از جمله تلویزیون، کامپیوت  و ماهواره و رشد اجاماعی و  هاکه بین استافاده از رستانهاند رستیده

بطه وجود دارد و ی با میزان رشتتد عاطفی و روانی رابطه وجود ندارد؛ در ضتتمن شتتناخای اف اد را

آید و میخانواده و دگ گونی روابط درونی آن به شمار  رسانه به عنوان یکی از عوامز تاثی گرار ب 

این تحوالت از ط فی باعث ستت دی روابط بین ف دی در خانواده، افزایش طالق، ناتوانی در ت بیت 

... شتتتده و از ط فی باعث افزایش ستتتط  اطالعات در حوزه ارتباطات اجاماعی، نحوه ف زندان و

از  هات بیت ف زندان، استافاده بهینه از امکانات بهداشتای و آموزشی و... شده است. در واقع رسانه

اجاماعی و از ستتتوی دیه  باعث تضتتتعیف ب خی از آنها  هایارزوستتتویی باعث ت ویت ب خی 

در پژوهشی با عنوان نیز  Bakhshi, HoseiniDana & DadjoyeTvakouli (2014) شتوند.می

 کنند که بامیهونه بیان این "ف آیند یادگی ی ب  ارتباطی نوین یهاتکنو وژی یهاپیامد ب رستی"

 شدن صنعای سمت به پیش وی حال در تکنو وژی، جوامع پیشت فت و جمعیت افزایش به توجه

 داشان به نوطم، شت ایط با خود شت ایط جوامع، تطبیق اینهونه در ب ای زندگیرو ازاین هستاند

 تح ق جامعه ستتط  در ف اگی  آموزو با نیز جز ام  این استتت.  ضتت وری ام ی دانش ِف اوان

 طور به ما ابز با کنش ویدئو وای هرایان یهاشتتبکه ط یق از دور، راه از آموزو یابد. اهمیتمین

در تح یق خود با عنوان  Taghizade (2016) استتت. افزایش حال در جهان ستتط  در روزافزونی

ای رسانه عص  ب این باور است که در "انآموزدانش ب ای رسانه ستواد آموزو اث بخشتی مطا عه"

ناایج این پژوهش است.  الزمای رسانه سواد ب  تسلط ،هارسانه همه ایی فضای در و جهان شتدن

 ورود  است و ث ؤم انآموزدانشای رسانه سواد سط  و میزان ب ای رسانه سواد نشتان داد آموزو

در پژوهشی  Tavosi & Rezvane (2016) است. ض وری مدارس بهای رسانه ی ستوادهاآموزو

نهاد آموزو و کنند که میاذعان  "در ن ام آموزشتتی کشتتورای جایهاه ستتواد رستتانه"با عنوان 

 ن ش شودمیاز جامعه با آن آشنا  یکه ف د به عنوان عضو ینهاد آموزشت نیپ ورو به عنوان او 

 ی،لیتحص یهادر دوره یدرست یبا گنجاندن واحدها توانمینهاد  نیب  عهده دارد. در ا را یاصتل

باالت  به عنوان واحد  یلیک د و در م اطع تحص جادیاای ستواد رسانه موضتوع ط ح یرا ب ا نهیزم

 موضوع در آموزو و پ ورو نیسفانه ام وزه نه تنها اثبه آن پ داخت. مات ی جدیبه طور  یدرس

 ارتباطات همی دانشهاهی از جمله هادر رشتاه یبلکه حا  دیگمیمورد توجه ق ار ن هادانشتهاه و

باالب دن ستتواد  یب ا شتت فاهیپ یکشتتورها کهاستتت  یر حا د نیا استتت؛ شتتده یکم توجه به آن

 آموزو نییپا نیسن ها را ازشوند و آنمینسز جوان قائز  یب اای ژهیو تیدر جامعه اهمای رسانه

 شتناسی در پژوهش خود با عنوان آستیب Sobhanejad, Afshar & Zarchi (2010) .دهندمی

 یهادارند از چا شآن اعالم می با پویا تعامز راهکارهای و شتتدن جهانی عصتت  در دینی ت بیت

و کیفیت و  هاکنا ل مدارس ب  آموخاه میزان دینی؛ کاهش ب ای ت بیت شتتدن احاما ی جهانی
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در پژوهش خود با  Razeghi & Alizade (2017) .آموزان استهای آموزشتی دانشگی یجهت

ی مجازی و هاگستتا و شتتبکه کنندمیبیان  "نوجوانان یمجازپری ی جامعهو  نا نتیا"عنوان 

ن الدر سط  کو  سنّای را با تغیی ات اساسی مواجه ک ده استپری ی جامعهی هااینا نت، شتیوه

باشتتد، پایداری اجاماعی بیشتتا ی ت  موفّقاعضتتای خود پری ی جامعهک جامعه در ام  ی هه چ

 د بهتوانمیآید؛ در نایجه، جامعه بها  وجود میبهعی در میان م دم و وفاق اجاما شتتودمیب ق ار 

در  .ندکتپایدار ح ک یهخود دست یابد و در نهایت به سمت توسع یهشد اهدا ِ از پیش تعیین

ب  ای سواد رسانه  یتثث"با عنوان  Diergarten, Möckel, Nieding & Ohler (2017)پژوهشی 

گستتتا ده در مورد ن ش  اتیدر ادبکنند که میبیان  "هاو رستتتانه هالمیکودکان از ف ی یادگی

ای سواد رسانه یاحاما   یتاث ،ی یادگیکودکان و عوامز موث  ب   ی یادگیدر  یآموزش یهارستانه

 یک ایهسانسواد ره که نشتان داددر این پژوهش هاتحلیزق ار نه فاه استت.  یهنوز مورد ب رست

حاى وقای که سای  فاکاورهای م تبط  ؛مهم در مورد یادگی ی از رسانه است یهپیش بینی کنند

ی انجام شتتده در موضتتوع رستتانه هابا نهاهی به پژوهش کنیم.میمثز هوو را در تح یق کنا ل 

هیچکدام  آورند ومیدرباره ستواد و آموزو رسانه سخن میان  هایابیم که اکث  این پژوهشمیدر

؛ به همین خاط  در اندنهفاهاز ستتواد رستتانه استتت ستتخنی  ت مهمبنا و از ت بیت رستتانه که زی 

ین سوال این پژوهش در ت مهمپژوهش حاضت  به این مهم به عنوان هد  اصتلی پ داخاه شتد و 

هم با اسافاده از فی اصتلی ت بیت رستانه چیستتا تا باوان هاح ی ت این بود که مفهوم و مؤ فه

در مدارس به عنوان اث  گرارت ین نهاد آموزشتتتی در حوزه ای آن، متد ی ب ای ت بیتت رستتتانته

ی ی این پژوهش تغیی اتهای داشتاه باشیم و مدی ان مدارس باوانند با اسافاده از یافاهآموزدانش

به عنوان بازویی کمکی در  در سبک مدی یت ت بیای مدارس تحت ام  خود انجام داده و از رسانه

به  1 دید که در شتتتکز گه ی این پژوهش، مد ی ارایهات بیت استتتافاده کنند. با توجه به یافاه

پژوهش مورد  در قستتمت ناایج آمدهدستتتبهی هاو ماغی  ها فهؤتشتت ی  آن پ داخاه شتتده و م

 اند. گ فاهب رسی ق ار 

 

   روش تحقیق

ن اآموزدانشای ی ت بیت رسانههاهد  از این پژوهش واکاوی و شتناسایی مؤ فه کهاز آنجایی

بته من ور  حتاظ در متدی یتت ت بیای و آموزشتتتی متدارس بوده استتتت  را این پژوهش از نوع 

بنیاد یا همان داده یهی کیفی در ن   گ فاه شتتده استتت و با استتافاده از روو ن  یهاپژوهش

هد ، کارب دی پ داخاه شد. این پژوهش از  حاظ  آمدهدستبهی های به تحلیز دادهتئورگ اندد 
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استتت، اج ای این پژوهش بدین ت تیب در ن   گ فاه شتتده که درگام  و عملیاتی ط احی شتتده

عمی ی که در موضوع ت بیت و رسانه توسط پژوهشه  انجام شد سؤاالتی  یهنخست پس از مطا ع

االت ؤدر این پژوهش س های پژوهش ط احی گ دید)ابزار گ دآوری دادههامحدود جهت مصتاحبه

(، پس از آن میدان تح یق پژوهش که مناخب بوده استتتباز و مصتتاحبه عمیق با میدان تح یق 

ی علوم ت بیای، مشاوره، رسانه هاشتامز اساتید دانشهاهی خب ه در حوزه رسانه و ت بیت در رشاه

، مدرسان و ماخصصان منددغدغهآموزو و پ ورو، م بیان ت بیای  یهت، مدی ان باساب و ارتباطا

صورت به مج ب در حوزه ستواد رستانه و فضتای مجازی، مشاوران آموزشی و ت بیای مدارس بود

ایشان( ای رسانه نمونه کارهای اج ایی در حوزه ت بیت و ب رستی مدارک، ستوابق و )پس ازن  ی

به  میدان تح یقنف ه از  ۴4این پژوهش اناخاب شتتتدند. بدین ت تیب یک  یستتتت ب ای انجتام 

آنها به تدریج حاضتت  به مشتتارکت در این  نف  از 33ن حجم نمونه در ن   گ فاه شتتده که عنوا

 پژوهش شدند. 
 نمونه اطالعات جامعه آماری مصاحبه شوندگان. 1جدول شماره 

 ردیف جنس میزان تحصیالت رشاه تحصیلی شغز

 1 زن دکا ی مدی یت رسانه رشاه رسانه و ارتباطات  اسااد یار دانشهاه در

 2 زن کارشناسی ارشد مشاوره ی ت بیای اصفهانهامدی  مدرسه و مدرس کانون

 3 م د دکا ی مشاوره مدی  مدرسه و موسسه آموزشی پس انه 

 ۴ م د کارشناسی ارشد جامعه شناسی مدی  ف هنهس ای تخصصی رسانه و مدرس دانشهاه

 4 م د دکا ی مدی یت رسانه معاون اداری ما ی و منابع انسانی شه داری 

 9 م د دکا ی ف هنهیمدی یت  رییس اداره ب نامه ریزی و توسعه س مایه انسانی 

 7 م د دکا ی مدی یت رسانه رسانه معاون دانشهاه ق آن و عا ت و مدرس 

 6 م د دکا ی جامعه شناسی فضای مجازی  ومدرس دانشهاه و پژوهشه  رسانه 

 11 م د کارشناس ارشد IT رسانه  دبی  مدارس تیزهوشان اصفهان  در درس

 11 م د دکا ی مشاوره دبی  دبی ساان و مسوول موسسه ف هنهی ت بیای

 12 م د دکا ی مشاوره دبی  دبی ساان تیزهوشان و مدی  م کز مشاوره 

 13 زن دکا ی علوم ت بیای خوراسهاناسااد یار دانشهاه آزاد 

 1۴ زن دکا ی علوم ت بیای اسااد دانشهاه اصفهان

 14 زن کارشناسی ارشد کودک روانشناس سسه ف هنهی آموزشی و م بی ؤمدی  م

 19 م د دکا ی روانشناسی مدی  م کز مشاوره و اسااد تمام دانشهاه اصفهان

 17 م د طلبه درس خار  علوم ق انی مدی  بزرگا ین موسسه ت بیای دخا انه کشور

 11 م د کارشناسی ارشد رسانه کارگ دانو مشاوروسیما تهیه کننده صدا

 16 زن دکا ی علوم ت بیای مدی  دبی ساان دخا انه 
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 ی رسانههاکارشناس نی وی انا امی، مدرس کارگاه

 درحوزه رسانه  ف کااب ؤو م
 21 م د کارشناسی ارشد علوم اجاماعی

 21 م د دکا ی علوم اجاماعی مدرس دانشهاه امام حسین)ع(، فعال ف هنهی 

 22 م د دکا ی روابط بین ا ملز فضای مجازی  ی رسانه وهامدرس دانشهاه وکارگاه

 23 م د طلبه درس خار  علوم ق انی ی ت بیای کشورهافعال ف هنهی و رییس کارگ وه

 2۴ م د کارشناسی ارشد یبا ینروانشناسی  کارمند بهزیسای 

 24 م د کارشناسی ارشد مدی یت معاون پ ورشی دبی ساان پس انه و مدرس رسانه 

 29 زن دکا ی علوم ت بیای اسااد دانشهاه اصفهان 

 27 زن دکا ی مدی یت آموزشی اسااد دانشهاه آزاد اصفهان 

 21 م د 11طلبه پایه  ق آنیف ه و علوم  ی آموزدانشفعال ت بیای و سخن ان جلسات 

 26 م د کارشناسی ارشد مدی یت ف هنهی و م بی ت بیای مدی  ارشد سازمان ف هنهی 

 31 زن کارشناسی ارشد علوم ت بیای معلم مدرسه دخا انه 

 31 م د دکا ی جامعه شناسی دانشهاه اصفهان سیما و اساادپژوهشه  صداو

 32 م د دکا ی مشاوره رییس ف هنهس ای خانواده اصفهان 

 33 زن کارشناسی ارشد علوم ت بیای کارمند آموزو وپ وو و م بی کودک

 

ی مفضایی صمیمی، دوساانه و غی رس درشوندگان مصاحبهبا ساخااریافاه یی نیمههامصاحبه

از  ی که پسصتتتورتبهم حله به م حله انجام گ فت؛  صتتتورتبه هاانجام پری فت، این مصتتتاحبه

مصاحبه اول و پیاده ک دن مان گفاهو، سؤاالت و ابهامات در خصوص موضوع ب رسی گ دید و با 

ه اشتتباع ن  ی پژوهشتته  در دریافت گ فت. با توجمیبعدی صتتورت  یهتوجه به آنها مصتتاحب

اده با اسافپایان یافت و مفاهیم او یه از پیاده ک دن مان صتحباها اساخ ا  و  ها، مصتاحبههاداده

گراری گزینشتتتی، پدیده محوری پژوهش یعنی کدگراری محوری و کدباز،  از ف اینتد کدگراری

در این پژوهش از  بنیاددادهتحلیز گ دید. در روو ای ی ت بیت رستتانههامؤ فه واکاوی مفهوم و

؛ هاداده زرویک د ستیستاماتیک ب مبنای ا هوی استا اووس و کوربین استافاده شده که در تحلی

 یهی مثبت و منفی ناشتتتی از عدم یا وجود پدیدها  و پیامدگهشتتت ایط علی، زمینه ای، مداخل

با  هاپژوهش، مصتتاحبه ییایو پا ییاز روا نانیجهت اطمگ دد. میمحوری و راهب دها استتاخ ا  

از  چند تن تیم حله به رؤ نیدر چند یحاصز از کدگرار جیبار تک ار و ناا نیازاف اد چند یبعضت

ی کانونی که هاو در این بین از گ وه دیرستت هاشتتوندهمصتتاحبهخود  نیمج ب و همچن دیاستتات

  دید.گهنندگان در پژوهش بود نیزچندین بار اسافادکتماشکز از ش ک
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ر حین و ، هم دهاجهت اطمینان از روایی داده توان گفت در این پژوهشخالصتته می به طور

نندگان و م ور خب گان کت، از ستتته روو بازبینی مشتتتارکهتاهم در پتایتان کتار تحلیتز داده

 ی کانونی اسافاده شد. هاننده و همچنین کمک و راهنمایی از گ وهکتغی ش ک

 هااز کد گذاری باز مصاحبهای نمونه .2جدول

 استخراج شدهميکدهای مفهو هاپاراگرافهای انتخابي مصاحبه

بودند و جان هایمان بیدر قدیم بخشتتتی از استتتباب بازی-

بخشی جاندار)مثز جوجه رنهی و کبوت و..(!م گ و زندگی 

بازی ای داشتتتتا االن ب ای بچهای در فهم ما چه معنی

ن ایرستتتانه چه معنایی دارداکنتد میکتامپیوت ی انجتام 

استتت؛ نهاه به م گ به زندگی)که به مفاهیم را تغیی  داده 

 جزء اعامادهای بنیادین و مفاهیم پایه است(.  تعبی گیدنز

تغیی  مفاهیم اساسی زندگی در حوزه سبک زندگی -۴1۴

 و ت بیت توسط رسانه 

ی هادهنتده نه وی کتامپیوت ی تغیی هتابتازی-۴14

 اساسی زندگی کودکان از جمله م گ و زندگی 

 استخراج شدهميکدهای مفهو هاای انتخابي مصاحبهپاراگرافه

را  یعنی اینکه ف د ت بیت معکوس استتت! ،بیتنوعی از ت -

 یکنمییی بکنی که پیش بینی هاآماده ورود به ع صتتته

کی این آمادگی را  وارد خواهد شتتد! هاف د به آن ع صتته

 کی .وقای ف د به جهت ذهنی آماده است ا کنیایجاد می

ف د دارد به ستتن بلوغ  بینیمیوقای  زنیمیح   از بلوغ 

و یا اط افیانش در مدرستتته دارند ح   از بلوغ  رستتتدمی

هم همین طور استتتت و ای ت بیت رستتتانه زننتد. درمی

 یک نسخه واحد داد. توانمین

ت بیتتت معکوس یعنی آمتتادگی ف د ب ای ورود بتته -313

 ی پیش رویش هاع صه

 اهمیت مخاطب در ت بیت رسانه -31۴

 اف ادای عدم تجویز نسخه واحد در ت بیت رسانه-314
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 آنها بندیدستهو چگونگي  ی محوریهاازمفاهیم، مقولهای نمونه .3جدول شماره 

 دسته(کدگذاری باز)مفاهیم هم

کدگذاری 

ی هامحوری)مقوله

 محوری(

 دسته
پدیده 

 اصلي

نوموفوبیتا بیماری تازه اضتتتافه شتتتده به استتتااندارد -143

 APAروانشناسی آم یکا

 نه انی جهانی در مورد دخا ت رسانه در ت بیت -22۴

 ای گ فان و دقت غ ب در ت بیت رسانهپیشی-233

  در تع یف مشکزای ماو یان ت بیت رسانه میس درگ-2۴6

 ای بحث ت بیت رسانهب ای کار ب  روی می ت اضای م د-337

 ی ام وزی هارسانه ابزاری تعیین کننده در زندگی-۴24

ی هاب وز نشانه*

ف دی و اجاماعیِ 

ض ورت ط ح بحث 

 ت بیت رسانه در دنیا 

 ش ایط علی 

ت بیت 

 ای رسانه

 با توجه به ش ایط ای مافاوت بودن مدل ت بیت رسانه-۴4

 سا هی 1۴کنا ل محاوا تا سن -4۴

 ،های مخاطب و هم اهی با زندگی اوهماهنهی با نیاز -92

 ای مخاصات مدل ت بیت رسانه

 ی مخالف زندگی هاب ای دورهای داشان ب نامه رسانه-76

دقت و توجه به تفاوتهای ف دی در آموزو مدل  -191

 ای ت بیت رسانه

ناپری  از ت بیت و ، بخشی تفکیک بندی سنیرده -169

 ای سواد رسانه

 ای اهمیت مخاطب در ت بیت رسانه-31۴

با مواظبت از سالمت و روحیه ای ت بیت رسانه -۴۴7

 مخاطبان 

*طب ه بندی در 

ارایه اطالعات ، 

و  هاآگاهی

مهارتهای ت بیت 

 ای رسانه

 هااسا اتژی
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 ی پژوهش هایافته

اری و کدگر هاو ناایج حاصز از تجزیه و تحلیز داده بنیاددادهبا توجه به روو کار در ن  یه 

ط ش ایپدیده اصلی، در شش م و ه اصلی یعنی: ای حول م و ه محوری ت بیت رستانه هامصتاحبه

ه شد ک بندیدساه)منفی و مثبت(  ، راهب دها و پیامدهاگهای، ش ایط مداخلعلی، شت ایط زمینه

آمدن وجود بهعلی: عواملی هساند که باعث  ش ایط مشت وح ارایه شتده است. صتورتبهدر ادامه 

 توانمیدر این پژوهش . Curbin, 2008) (Struss &گ دند میپژوهش در یک پدیده محوری 

مدارس، عدم قدرت داشان  ی مخالف درهابه مشکالت موجود در سبک زندگی و ت بیای خانواده

در جامعه ف هنهی و ف هیخاه، واگراری ن ش ت بیای عوامز دیه  ت بیای از میاصتول ت بیت اسال

ی هابه ابزار آموزاندانششتتدید ای جمله محیط و خانواده و همستتاالن به رستتانه، اعایاد رستتانه

تعیین کننده در زندگی ام وزی ای مو فه نهشدن ت بیت و آموزو و اینکه رساای ، رسانهایرسانه

ی گهانهیزی شتتتدید درستتتی و بیهتاروانی و افتت-تغیی ات روحیان بوده و بتاعتث آموزدانش

آمدن پدیده محوری وجود بهشتتتده در مدارس گ دیده به عنوان علز ای انِ رستتتانتهآموزدانش

زمینه ای:  شتت ایط و تحلیز شتتد. بندیدستتاهای ی ت بیت رستتانههاپژوهش یعنی واکاوی مؤ فه

 & Struss) کندمی دال تای پدیده ب  کهاستتت  ویژه خصتتوصتتیات ستت ی کیه نشتتان دهند

Curbin, 2008).  باشتتد را به شتت ایط میبه تعبی ی شتت ایطی که زمینه ستتاز ب وز م و ه محوری

 ش ، نی ت بیتهاف ضان به مفهوم و پیشپژوهش میاوگویند؛ در این میای یا واستتطهای زمینه

موزو آ یه، ن ش رسانه در بازار آیندایتثثی  و اهمیت ستبک مدی یای مدارس ب  ت بیت رسانهو 

 وای ستاز ت بیت رسانهی بستا ها، ن ش حکومت و حاکمیت در زمینهآموزشتیو پ ورو و ن ام 

نوان به عای ص  رسانه به مدل ت بیای رسانهان ماو د شده در عوزآمدانشنیاز کودک و نوجوان یا 

 اشاره ک د.ای ش ایط زمینه

 ق ار تثثی  تحت راراهب دها  که هستتتاند محیطی میعمو  : شتتت ایطگهشتتت ایط متداخل

محوری داشتتاه و  یهستتزا در ف ایند انجام یا عدم م و توانند تاثی ی بهمی.این شتت ایط دهندمی

ی  به تثث توانمیتغیی  دهند. در این پژوهش  ی در اج ای راهب دهاناایج کار را به ط ز قابز توجه

ی کالن و م طعی آموزو و پ ورو، باورهای ها، ستتیاستتت گراریهاستتبک زندگی مدرن خانواده

مدی ان مدارس، عدم  درستت و نادرست اجاماعی در خصوص رسانه و ت بیت در بین ف هنهیان و

ان توسط رسانه، نهاه منفعالنه و ماثخ انه آموزدانشفهم تغیی ات ایجاد شتده در حوزه شتناخای 

   نام ب د.گهمدی ان مدارس به رسانه و عوامز محیطی به عنوان ش ایط مداخل

هونه بیان ک د؛ ت لیز توان اینرا میدستتتت آمد هب دهتایی که در مدل این پژوهش بهامتا را

ان و وا دین آنها)اینکه رسانه همه چیز آموزدانشجایهاه و تصور ذهنی از رسانه در ذهن و زندگی 
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رستتانه نیستتت(، تع یف، تغیی  و او ویت بندی مجدد کارک دهای رستتانه،  نیستتت و همه چیزِ ما

 ، ایفایایرستتانهی در مدل ت بیت آموزدانشی م جع هابه عنوان گ وه هاتع یف ن ش ستتلب یای

ی اهان توستتط مدی ان مدارس، تع یف و تدقیق مؤ فهآموزدانشن ش کنشتته  فعال در رستتانه به 

و  حاظ ک دن ن ش ت بیای رستتتانه در مدارس و م اکز ت بیای، در ن   گ فان  میت بیت استتتال

نوی دنیای ی هاخصتوصتیات انستان آینده)از جمله تاب آوری در م ابز ابهام، همزیسای با پدیده

تبدیز آموزو به  وستتیلهبهای به م حله ت بیت رستانهای رستانه رستانه و..(، گرار از م حله ستواد

ان آموزدانشو  هاپ ورو در مدارس، تبیین راهکارها و آموزو مهارتهای ارتباطی در بین خانواده

ان به من ور کنا ل رشتتتد ذهنی و شتتتخصتتتیای آموزدانشآنها، رصتتتد تغیی ات رفااری و روانی 

 باشد.میی این پژوهش هادر مدرسه از راهب دهای اساخ ا  شده از داده آموزدانش

ند مثبت باشتتتند اگ  توانمیو  شتتتوندمی جادیهستتتاند که در اث  راهب دها ا یجیناا امدهایپ

اگ  به م و ه اصتتلی پ داخاه  ند منفی باشتتندتوانمیصتتحی  اج ایی گ دند و  صتتورتبهراهب دها 

پیامدهای مثبت و  توانمی فاه شتتوند. در این پژوهش گ هنشتتود و راهب دهای مط ح شتتده نادید

ان و آموزدانشبیتان ک د: تغیی ات منفی یتا مثبتت عمده در حوزه شتتتناخای گونته را اینمنفی 

ان در م طع آموزانشدی یادگی ی و آموزو، جلوگی ی از آستتتیبهای روحی و روانی هتاشتتتیوه

رسانه، کم ک دن  وسیلهبهان آموزدانشحستاس بلوغ با حز تعارضتات ذهنی ایجاد شده در ذهن 

یادگی ی میان، ارت اء ستتط  کیفی و کآموزدانشی های ذهنی و آرامش روانی خانوادههادغدغه

، اسافاده از رسانه به عنوان احیاء دوباره ن ش ت بیای مدارس و ، بازگشتتان در مدارسآموزدانش

ان، ظهور متدارس جتدیتد ت بیای با رویک د آموزدانشبتازوی ت بیای متدارس نته مزاحم ت بیای 

، تغیی ات معانی در ادبیات نستتتز جدید ایرستتتانهت بیای، تو ید محصتتتوالت خوب ای رستتتانه

رستتانه، ایجاد سبک ان مدارس، جلوگی ی از اخالل در ن ام آموزو و پ وو با حضتتور آموزدانش

محور؛ از پیامدهای ناشتتتی از راهب دها س جدید به جای تحکممحور در متدارمتدی یای تعتامتز

 مدل به شکز زی  ارایه ک د؛ صورتبه توانمیو تحلیز آنها را در این پژوهش  هاباشند. دادهمی
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 پیامدها مثبت و منفي

 های یادگی ی و آموزوآموزان و شیوها مثبت عمده در حوزه شناخای دانشتغیی ات منفی ی 

 آموزان در م طع حساس بلوغ و روانی دانش ای روحیهجلوگی ی از آسیب 

 آموزانهای دانشهای ذهنی و آرامش روانی خانوادهکم ک دن دغدغه 

 آموزان در مدارس  اء سط  کیفی و کمی یادگی ی دانشارت 

 احیاء دوباره ن ش ت بیای مدارس  بازگشت  و 

 ای ت بیاییای با رویک د رسانهظهور مدارس جدید ت ب 

 آموزان مدارس ت معانی در ادبیات نسز جدید دانشای ، تغیی اخوب رسانه تو ید محصوالت 

 محورمحور در مدارس جدید به جای تحکمایجاد سبک مدی یای تعامز 

 های تربیت رسانه ای. مدل شناسایي مؤلفه1شکل 

  

 شرایط علي

 های مخالف در مدارس مشکالت موجود در سبک زندگی و ت بیای خانواده 

 تنبلی وا دین مخصوصا مادران در ایفای ن ش ت بیای خود 

  ها فی ناق  ا هوهای ت بیای در رسانهمع 

  واگراری ن ش ت بیای عوامز دیه  ت بیای از جمله محیط و خانواده و همساالن به رسانه 

 ایای شدید دانش آموزان  به ابزارهای رسانهاعایاد رسانه 

 ای شدن ت بیت و آموزورسانه 

 یخاه  عدم قدرت داشان اصول ت بیت اسالمی در جامعه ف هنهی و ف ه 

 

 (هاای)زمینهشرایط زمینه

 های ت بیت مفهوم و پیش ف ض 

 ،ای اهمیت سبک مدی یای مدارس ب ت بیت رسانه تاثی  و ن ش 

 ن ام آموزشی  پ ورو و ی آموزو وآینده بازار ن ش رسانه در 

 ای رسانهت بیت  ش ایط محیطی زمینه ساز 

 ای ت بیت رسانه های بسا  ساززمینه حاکمیت در ن ش حکومت و 

 ایرسانه به مدل ت بیت رسانه عص  آموزان ماو د شده دردانش نیاز 

گرشرایط مداخله  

 های م بیان و م اکزت بیای تثثی  سیاست 

 ها سبک زندگی مدرن خانواده 

 های کالن و م طعی آموزو و پ ورو سیاست گراری 

 باورهای درست و نادرست اجاماعی در بین ف هنهیان و مدی ان 

 آموزان عدم فهم تغیی ات ایجاد شده در حوزه شناخای دانش 

  نهاه منفعالنه و ماثخ انه مدی ان مدارس به رسانه 

 عوامز محیطی 

ایهای تربیت رسانهشناسایي مؤلفه  

ها (راهبردها ) استراتژی  

 آموزان و وا دین آنها ت لیز جایهاه و تصور ذهنی از رسانه در ذهن زندگی دانش 

 آموزانای به دانشهای مناسب رسانهشناسایی و تع یف جایهزین 

 بندی مجدد کارک دهای رسانه و او ویت تغیی  ،تع یف 

 توسط مدی ان مدارسآموزان   فعال در رسانه به دانشایفای ن ش کنشه 

 های ت بیت اسالمی و  حاظ ک دن ن ش ت بیای رسانه در مدارس و م اکز ت بیایتع یف و تدقیق مؤ فه 

  های نوی دنیای رسانه و..( ابز ابهام ، همزیسای با پدیدهآوری در م انسان آینده)از جمله تاب خصوصیاتدر ن   گ فان 

 ای به وسیله تبدیز آموزو به پ ورو در مدارسای به م حله ت بیت رسانهگرار از م حله سوادرسانه 

 ا آموزان آنهها و دانشهای ارتباطی در بین خانوادهو آموزو مهارت تبیین راهکارها 

 در مدرسه آنهاآموزان به من ور کنا ل رشد ذهنی و شخصیای رصد تغیی ات رفااری و روانی دانش 
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 گیرینتیجهبحث و 

 ق ار خود تثثی  تحت شدّت به را انآموزدانش ت بیت موضتوع ام وزی جهانای رستانه دنیای

 و دیجیاال یهارستتانه گستتا و .استتت آورده پدید هاهخانواد ب ای بستتیاری یهانه انی و داده

 جامعه ف هنگ در حدودی تا قبلی ذهنی آمادگی وف هنگ ستتتازی  بدون مجازی فضتتتاهای

 د ستتوز ف هنهی مجامع و هاخانواده بزرگ یهادغدغه از کییهب ام وزه و بوده ثی گرارثتمیاستتال

ه ک تاما باید توجه داشتت . (Norouzi, Kazemi & Shahmoradi, 2017)استتت شتتده تبدیز

 ت بیت ام  بهتوجّهی و بی آن کنار در ت بیای نکات ف دان کهاست  م زیبی محیط مجازی فضای

 باعث و آوردوجود بهای عدیده یهابح ان دتوانمی آنان اخالقی و دینی ت بیتویژه به ف زندان،

 ستتبک مخالف، ابعاد در نفوذ د یز به اطالعاتی یهاشتتود. فناوری اجاماعی تضتتادهای تشتتدید

 ستتنّی ت پایین یهارده درویژه به را ف اغت اوقات ا هوی داده، ق ار تثثی  تحت را جامعه زندگی

 ,Shahjafari)اند ک ده جاجابه را دانش و اطالعات به دستتتا ستتتی یهاو راه ک ده ماحول

Ebrahimabadi, Rezaei & Ebrahimzadeh, 2015).  
 اجاماعی و دینی ت بیت به کمکی تنها نه دوم جهان فضتتای به در این بین واگراری ت بیت

 اینکه مه  آورد؛ خواهدوجود به نیز را ییهاچا ش ک د بلکته نوجوانتان نخواهتد و کودکتان

 شتتود اندیشتتیده ت بیت ع صتته در مجازی محیط از زداییآستتیب مناستتبی ب ای راهکارهای

(Norouzi, kazemi & Shahmoradi, 2017).  اما با همه این احوال رستانه به عنوان عضتتوی از

گرار در ت بیت از آن نام بب یم تثثی  ی ام وزی شده است و نه تنها باید به عنوان عضویهاخانواده

وان و نستز جب ای مستا ز  یهنندکتنه چندان دور آن ا به عنوان یک ت بیای بلکه باید در آینده

که در سند  "و فعالپری ، سا م، ماعهد جوانان آگاه، مسؤو یت"پ ورو نوجوان به حستاب آوریم؛ 

ی هاتحول آموزو و پ ورو هم بدان اشتتاره شتتده مستتالزم واقع بینی نستتبت به رستتانه در نهاد

باشد که ب همین اساس باید در سبک ت بیای و مدی یای مدارس نیز میآموزشی از جمله مدرسه 

هم پژوهش حاضتتت  با ان پدید آید. با توجه به این مآموزدانشتغیی اتی ماناستتتب با دنیای ام وز 

در ی آن جهت  استتافاده مدی ان هاو استتاخ ا  مؤ فهای هد  واکاوی در مفهوم ت بیت رستتانه

ی این پژوهش و کدگراری باز، محوری و هاب رسی و تحلیز داده مدارس انجام شد و با اساخ ا ،

محوری یا  علی، پدیدة یطاصتلی یعنی شت ا م و ۀ شتش ی استاخ ا  شتده درهاگزینشتی م و ه

 و تدوین و پیامدها  گهمداخل شتتت ایط ای،شتتت ایط زمینه راهب دها، ،ایرستتتانههمان ت بیت 

ی مصتتاحبه شتتوندگان، شتت ایط علی در این هااز پاستت  هابا توجه به تحلیز داده  دید.گهارائ

هش بوده و باعث ه  به انجام این پژوکه همان علز ت غیب و حستتتاس شتتتدن پژوهشتتت)پژوهش

به دنبال مد ی باشتد( بدین صتورت ای گ دیده که ب ای پدیده محوری یعنی همان ت بیت رستانه
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 د مزید ب  اینتوانمیی مخالف در مدارس های ی شتتد؛ ستتبک زندگی و ت بیای خانوادهگهنایج

به عنوان  علت شتتتده و از ط فی تنبلی وا دین مخصتتتوصتتتا مادران در ایفای ن ش ت بیای خود

د اشتکاالت اساسی در ت بیت ایجاد کند و با توجه توانمیراهب ان اصتلی ت بیای کودک و نوجوان 

در جامعه ف هنهی و ف هیخاه و مع فی ناق  ا هوهای میبه عدم قدرت داشان اصول ت بیت اسال

و واگراری ن ش ت بیای محیط و خانواده و همساالن به رسانه، این مواجهه با  هات بیای در رستانه

شتتدید به ای را گ فاار اعایاد رستتانه آموزدانشمنفعز درآورد و ای د به مواجههتوانمیرستتانه را 

شدن ای سانهگ داند؛ قدرت بی منازعه رستانه در م ابز ب یه عوامز ت بیای و رای ی رستانههاابزار

ه نوظهور دانست، ام وزه د علای مهم در داشتان مدل در م ابز این پدیدتوانمیت بیت و آموزو 

و  روانی -باشتتد و باعث تغیی ات روحیمیان آموزدانشتعیین کننده در زندگی ای  فهرستتانه مؤ

ت؛ این علز باعث شده تا ان در مدارس شده اسآموزدانشگی هانهیزی شتدید درستی و بیهاافت

ان درآید و آموزدانشبه عنوان موضتتوعی استتاستتی و ضتت وری در ت بیت ای بحث ت بیت رستتانه

نو در زندگی  یهفعال بااین پدید یهمح  تان به این نایجه ب ستتتند که الزم استتتت ب ای مواجه

ان و وا دین آنها را موزآدانشذهنی های یه ک د؛ تا هم باوان مشتتغو یتان باید مد ی اراآموزدانش

ه جواب داد و هم متدی ان متدارس باواننتد بتا تغیی  در ستتتبک مدی یت مدارس همچنان جایها

محوری این پژوهش  یهپدید گرار در ام  ت بیت حفظ نمایند.متدارس را بته عنوان نهتادی تثثی 

یک بحث فانازی به  وزه از که اممیباشتتد. مفهومیای ی ت بیت رستتانههاواکاوی مفهوم و مؤ فه

جدید و نو از ای که ه  روز با بستتاهای در اجاماع تبدیز شتتده استتت؛ پدیدهموضتتوعی عمومی 

دهد و این ام  ت  جلوه میط یق رستانه ن ش خود را در ت بیت نسز جوان و نوجوان بیشا  و مهم

س را به عنوان تثثی گراران در مستتؤو یت ماو یان ام  ت بیت مخصتتوصتتا معلمان و مدی ان مدار

در  کنندمیکه ب  پدیده اصلی دال ت ای ش ایط زمینه کند.آموزان بیشتا  میحوزه ت بیای دانش

اد گرارت ین نهکه مدارس و ستتتبک مدل مدی یای آنها به عنوان تثثی اند این پژوهش بتدین گونه

آموزو و پ ورو و ن ام آموزشتتی ن ش آموزشتتی در ت بیت باید و ضتت وری استتت در بازار آینده 

چ ا که نیاز کودک و نوجوان ماو د شده در عص  رسانه هم آموزو است و  خود را مشخ  کنند

زمینه  ایسازی ب ای ت بیت رسانهه به ن ش حکومت و حاکمیت در بستا هم ت بیت و این با توج

 آورد.میف اهم ای را ب ای تدوین مدل ت بیت رسانه

د ب  راهب دها اث  بهرارد و ستت عت تح ق توانمی ی هستتت  که گهبین شتت ایط مداخل ایندر 

از جمله مدارس و معلمان ت بیای  زیاد نماید؛ تثثی  ستیاساهای غلط م بیان و م اکز آنها را کم یا

و  از موارد م طعی و منفعالنه در آموزوای ی کالن و در پارههاهمچنین ستتیاستتت و و مدی ان

ان در آموزدانشای یند ت بیت رستتانهآد ف توانمیپ وو به عنوان دو عامز مهم در ستتط  جامعه 
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و وا دین  آموزدانشمتدارس را مخاتز کنتد و بتاعتث شتتتود جایهاه مدارس در ن ام ت بیای نزد 

ان توسط آموزدانشدار گ دد. در این بین عدم فهم تغیی ات ایجاد شده در حوزه شناخای خدشته

ناپری ی به تواند صتتدمات جب انمیرستتانه، نهاه منفعالنه و ماثخ انه مدی ان مدارس به رستتانه 

با توجه به راهب دهای ارایه شتتتده در این پژوهش باید ت لیز جایهاه و  مخاطبین این بحث بزند.

 )اینکه رسانه همه چیز نیست وآموزان و وا دین آنهادانشتصتور ذهنی از رستانه در ذهن زندگی 

 همه زندگی خود را در رسانه خالصه نکند. آموزدانشرسانه نیست( صورت پری د تا  همه چیز ما

بندی گ دد، قوانین تغیی  و او یتی رسانه مجدداً تع یف، هاگراری کارک ددر حوزه ستیاست 

مع والنه و مستتاحکم چه در حوزه استتافاده از ابزار و چه کار در رستتانه وضتتع گ دد، در مدارس 

کنندگانی منفعز؛ با همین ه بدانند تا مصتتت  ان را کنشتتته انی فعال در حوزه رستتتانآموزدانش

رس در ن ش رهب ان بخواهند. مدی ان مداای رویک د به آنها ن ش بدهند و از آنها محصتول رسانه

و مهارتهای ت بیای در رستتتانه، دقت در  هامتدارس باید با طب ه بندی در ارایه اطالعات، آگاهی

، تع یف و تدقیق ایرستتتانهگ ایی در ت بیت صتتتحی  دسان و عدم ت آموزدانشتفاوتهای ف دی 

 و م اکز ت بیای، در ن   و  حاظ ک دن ن ش ت بیای رستتانه در مدارسمی ی ت بیت استتالهامؤ فه

ی ی نوها، همزیسای با پدیدهآوری در م ابز ابهامگ فان خصتوصتیات انستان آینده)از جمله تاب

و تبدیز آموز وسیلهبهای به م حله ت بیت رسانهای دنیای رستانه و..(، گرار از م حله ستوادرسانه

و  هتارتهتای ارتبتاطی در بین ختانوادهو آموزو مهتا بته پ ورو در متدارس، تبیین راهکتارهتا

ان بتته من ور کنا ل رشتتتد ذهنی و آموزدانش، رصتتتد تغیی ات رفاتتاری و روانی آموزاندانش

 د.صحی  را هموار کننای در مدرسه باوانند مسی  رسیدن به ت بیت رسانه آموزدانششخصیای 

وه صتتحی  و یا ناصتتحی  بودن اج ا در صتتورتی که این راهب دها به اج ا درآیند ماناستتب با نح

د دارای پیامدهایی مثبت یا منفی گ دد؛ تغیی ات منفی یا مثبت عمده در حوزه شتتناخای توانمی

ان آموزدانشی یادگی ی و آموزو، جلوگی ی از آستتیبهای روحی و روانی هاان و شتتیوهآموزدانش

رسانه،  وسیلهبهان آموزدانشن در م طع حستاس بلوغ با حز تعارضتات ذهنی ایجاد شتده در ذه

ان، ارت اء ستتتط  کیفی و آموزدانشی های ذهنی و آرامش روانی خانوادههاکم ک دن دغتدغته

ان در مدارس، بازگشتتت و احیاء دوباره ن ش ت بیای مدارس، استتافاده از آموزدانشیادگی ی میک

ان، ظهور مدارس جدید ت بیای آموزدانشرسانه به عنوان بازوی ت بیای مدارس نه مزاحم ت بیای 

د ، تغیی ات معانی در ادبیات نسز جدیایرسانهت بیای، تو ید محصوالت خوب ای با رویک د رسانه

، جلوگی ی از ان مدارس، جلوگی ی از اخالل در ن ام آموزو و پ وو با حضتتور رستتانهآموزدانش
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آموزان، ایجاد ستتبک مدی یای دانشبه مفاهیم استتاستتی زندگی و اعا ادی تغیی  نه و نستتبت 

 باشند.میمحور؛ از پیامدهای ناشی از راهب دها محور در مدارس جدید به جای تحکمتعامز
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